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O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL ,  pelo  Procurador  da  República
signatário, no uso de suas atribuições institucionais, vem, com fulcro no art. 382 do Código de
Processo Penal (CPP), nos autos da ação penal em epígrafe, opor

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Em  face  da  sentença  proferida  às  fls.  1146-1155verso,  na  qual  se  julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva e se condenou os réus  HÉLIO  JOSÉ CARMO  DA
SILVA , ENÉAS CAMPOS SOUZA e IVAN  LUIZ  RODRIGUES SANTOS nas penas do art. 297, §1º, c/c
71 do CP.

1 – DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE

O art.  382 do CPP prevê o cabimento dos embargos de declaração quando na
decisão impugnada houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

Além  dessas  hipóteses  taxativamente  previstas,  doutrina  e  jurisprudência
reconhecem pacificamente que os embargos de declaração, em processos criminais, também são
cabíveis com a finalidade de ver sanado erro material2.

No  presente  recurso,  pretende-se  ver  sanada  grave  omissão que  resultou  na
imposição de pena menor que a devida a todos os réus e substituiu a pena privativa de liberdade
por uma pena restritiva de direitos e multa, como adiante se verá.

Por outro lado, o art. 382 do CPP estabelece o prazo de 2 (dois) dias para oposição
de embargos de declaração, contados da entrada dos autos no setor administrativo competente do
Ministério Público3. 

1 Embora o processo já tenha sido sentenciado, pendem embargos de declaração desde agosto de 2016, dos quais 
o MPF não tinha sequer sido intimado até novembro de 2016.

2 PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, e, por
construção pretoriana integrativa, erro material.
2. Hipótese em que nã há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ  EDcl  no  AgRg  nos  EAg  1121154/PR,  Rel.  Ministro Gurgel  de  Faria,  Terceira  Seção,  julgado  em
24/09/2014, DJe 02/10/2014)

3 RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CERTIDÃO QUE ATESTA A SIMPLES REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO  DE
ACUSAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À DATA DE ENTRADA NA INSTITUIÇÃO. DATA DA CIÊNCIA DO
MEMBRO  DO  PARQUET.  INTERPRETAÇÃO  EM  FAVOR  DO  RECORRENTE.  CERTIDÃO

Rua Apolinário Peleteiro, nº 15, Centro, Jequié/BA - CEP: 45.203-580
Telefone: (73) 3528-7200 / Fax: (73) 3528-7209 - www.prba.mpf.mp.br



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM JEQUIÉ/BAPROCURADORIA DA REPÚBLICA EM JEQUIÉ/BA

O MPF não foi sequer intimado pessoalmente da sentença, malgrado ela tenha
sido proferida em 5 de junho de 2016 (fl. 1155verso), mas fez espontaneamente carga dos autos
em 09.11.2016, data em que deve ser considerada ter sido realizada a intimação pessoal com
vista dos autos, de maneira que o termo ad quem para oposição dos embargos é 11.11.2016.

Opostos os embargos de declaração nesta data, é patente a tempestividade.

2 – DO MÉRITO RECURSAL – OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA P ENA 

A sentença  atacada,  conquanto  acertadamente  tenha  condenado  os  réus  nas
sanções apontadas nas alegações finais, foi omissa em alguns pontos ao fixar a dosimetria da
pena, deixando igualmente de apreciar o pedido de imposição de regime fechado para os réus.

Três  são  as  omissões de  que  padece  a  sentença:  a)  não  foi  apreciada  a
argumentação do MPF quanto à culpabilidade agravada dos réus, a ser valorada negativamente
na  fixação  da  pena-base;  b)  também  não  apreciada  a  argumentação  do  MPF  quanto  à
personalidade  dos réus,  a  ser  valorada negativamente  na fixação da pena-base; c)  por  fim,
também  não  apreciada  a  argumentação  do  MPF  quanto  à necessidade  de,  com  base  nas
circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do CP, ser fixado o regime inicial fechado para os réus.

Analisar-se-á às omissões atinentes às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP em
primeiro lugar,  para depois destacar-se a relativa ao regime inicial  de cumprimento da pena
privativa de liberdade.

2.1  –  DA OMISSÃO  NA AUSÊNCIA DE  APRECIAÇÃO  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DESFAVORÁVEIS

No que concerne às circunstâncias do art. 59 do CP, constou nas alegações finais
do MPF (fls. 1090-1090verso):

Dentre os aspectos a serem considerados na primeira fase da fixação
da  pena  enfatiza-se  que  a  CULPABILIDADE  dos  réus  é  especialmente
reprovável,  tendo em vista o fato  de que não terem cometido falsificações
pontuais  nos  procedimentos  licitatórios,  mas  terem  falsificado  todos  os
documentos  relativos  a  três  certames.  Com  isso,  verifica-se  um  modus
operandi sistemático  que  extinguiu  por  completo  a  veracidade  dos  papéis
públicos do setor de licitações do Município de Jequié, durante o ano de 2008.

Também  deve  ser  considerada  como  circunstância  judicial

APRESENTADA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INVALIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a contagem dos prazos recursais para o
Ministério Público se inicia a partir da entrada dos autos no seu setor administrativo.
2. Ocorre que, no presente caso, a Corte de origem concluiu que a certidão proferida pela Serventia do Poder
Judiciário (e-STJ fl. 3.082) registra tão somente o dia da remessa do feito para o Ministério Público  (isto é, da
saída do feito do Judiciário), mas não a efetiva data de seu ingresso no setor de apoio administrativo da referida
Instituição.
3. Assim, mesmo que a jurisprudência desta Corte Superior admita o início da contagem dos prazos recursais
para o Ministério Público a partir da entrada dos autos no seu setor administrativo, não tem como se concluir
que, com a simples remessa do processo, este foi recebido pelo Parquet. Nesse caso, o prazo recursal para o
Ministério  Público  inicia-se  com a  aposição  do "ciente"  pelo  órgão ministerial.  Ademais,  havendo  dúvida
quanto ao marco inicial dos prazos recursais, essa deve ser resolvida a favor do recorrente (no caso, o MP/SP,
em recurso em sentido estrito).
[...]
(STJ REsp 1538688/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/03/2016, DJe
14/03/2016)
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desfavorável a PERSONALIDADE  dos acusados, pois mentiram em juízo ao
afirmar que os documentos encontrados pela Polícia Federal não eram falsos,
aduzindo que os atos e reuniões da comissão de licitação, de fato, aconteciam. 

A despeito de o réu ter  direito de não se autoincriminar,  podendo,
inclusive,  permanecer  em silêncio,  isso  não  lhe  confere  a  prerrogativa  de
mentir em juízo, conduta que fere o princípio da lealdade processual, da boa-fé
e  que  revela  um traço  negativo  da sua  personalidade voltada a  iludir  e  a
enganar terceiros e até mesmo a Justiça Criminal. 

Sobre o tema, vale destacar os ensinamentos do professor de processo
penal da UFBA Vladimir Aras:

Não  há  defesa  realmente  ampla  sem  a  possibilidade  de  o  réu
silenciar ou de o acusado opor-se à colaboração com a persecução
criminal. Todavia, o privilege against self-incrimination não faculta
ao acusado a mentira, não lhe permite menoscabar da seriedade de
um  julgamento  criminal,  no  qual,  em  regra,  estão  em jogo  os
direitos de terceiros […]
Evidentemente, o silêncio do réu não pode ser considerado em seu
desfavor, mas a mentira pode.[...]
A ampla defesa não vai ao ponto de permitir ao réu que minta.
Nenhuma interpretação que se dê a esse princípio pode conferir ao
réu o direito de enganar, ludibriar, falsear a verdade, com apoio
muitas vezes em ideias mirabolantes ou em situações impossíveis,
justamente porque a verdade é um bem juridicamente relevante e
porque a mentira pode prejudicar terceiros […]
Se o réu não está obrigado a falar,  está claro que não necessita
mentir.  A mentira será,  portanto,  um elemento indicativo de sua
personalidade,  que  poderá  ser  negativamente  avaliada  pelo
julgador, na medida em que a mentira tem por objetivo provocar
um erro judiciário, iludir o juiz, ludibriar a parte adversa, enganar a
coletividade, atrapalhar a justa prestação jurisdicional, prejudicar as
vítimas  ou  terceiros.  Sendo  assim,  é  inevitável  concluir  que  a
mentira, quando juridicamente relevante, pode ser levada em conta
pelo juiz, com base no princípio da livre convicção, como indício
negativo da personalidade do réu ou de sua conduta social,  para
fins do artigo 59 do Código Penal,  na fixação da pena-base do
culpado.4

Assim,  deve-se  considerar  a  personalidade  dos  agentes  como
circunstância judicial desfavorável, uma vez que tentaram induzir a erro o juízo
mentindo sobre os fatos.

Ocorre que NADA do que foi argumentado pelo MPF foi apreciado na sentença,
seja para refutar, seja para acolher. Ao quantificar a pena-base dos réus, a sentença fixou-a,
para todos os acusados, no mínimo legal.

Para os três réus, constou na sentença:

A culpabilidade deve ser considerada normal à espécie; não possui
antecedentes  comprovados  nos  autos;  não  há  notícia  nos  autos  que

4 ARAS, Vladimir. A mentira do réu e o art. 59 do CP. In: (Vários) Garantismo penal integral: questões penais e
processuais, criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no Brasil. Salvador: Juspodium, 2010.
p.254-263.
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desabone  sua  personalidade;  os  motivos  do  crime  são  comuns  a  essa
modalidade delitiva, do mesmo modo as circunstâncias; as consequências
foram de pouca monta; e não há que falar em comportamento da vítima.

Visto todas as circunstâncias terem sido favoráveis, fixo a pena-base
em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecendo o valor
do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época
dos fatos, com a devida correção monetária, haja vista não haver provas
nos  autos  de  que  o  réu  goze  de  condição  econômica  que  permita  a
exasperação do seu valor.

Está-se claramente diante de grave omissão, cujo resultado foi a – com a devida
vênia – equivocada consideração de que todas as circunstâncias judiciais dos acusados foram
favoráveis, gerando inegáveis efeitos na quantidade de pena ao final imposta e na fixação do
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, arts. 33, §3º, e 44, III).

Não  há  falar,  ademais,  em  motivação  implícita ou  similar,  eis  que  a
argumentação  constante  nas  alegações  finais  do  MPF, no  particular,  não  foi  sequer
tangenciada, como se ali não estivesse escrita.

De acordo com o art. 489, §1º, IV, do novo Código de Processo Civil – aplicável
ao processo penal por força do art. 3º do CPP –, não se considera fundamentada a decisão que
não  enfrenta  todos  os  argumentos  aduzidos  no  processo  capazes,  em  tese,  de  infirmar  a
conclusão adotada pelo julgador. Esse é exatamente o caso dos autos, pois as alegações do MPF
foram desconsideradas, sendo certo que, uma vez tendo elas sido devidamente analisadas, outro
seria o desfecho da quantidade de pena imposta.

É necessário, portanto, que seja sanada a omissão para,  em sendo apreciada a
argumentação  do  MPF  quanto  às  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  CP,  ser  majorada
expressivamente a pena-base de todos os réus.

2.2 – DA OMISSÃO NA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DO
REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA

A pena privativa de liberdade dos réus foi  fixada em 2 (dois)  anos,  8 (oito)
meses e 19 (dezenove) dias. Diante disso, esse juízo substituiu-a por uma restritiva de direitos,
consistente  na  prestação  de  serviços  à  comunidade  pelo  período  da  condenação,  e  multa
equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente à época do fato.

Novamente, houve grave omissão, eis que a farta exposição do MPF acerca da
necessidade de se fixar o regime inicial  fechado para o cumprimento da pena privativa de
liberdade – afastando, consequentemente, a substituição por pena restritiva de direitos – não foi
sequer apreciada.

Constou nas alegações finais do MPF (fls. 1090verso-1091-verso):

VI – DA NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL 
FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – QUANTIDADE DE 
PENA E CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP  DESFAVORÁVEIS

O art.  33 do CP constitui  o marco legal  para a fixação do regime
inicial de cumprimento da pena. Nele, três fatores sobressaem para esse mister:
a) a quantidade da pena; b) a primariedade ou reincidência do condenado; c) as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Quando há condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou
em processos distintos,  a determinação do regime é feita pelo resultado da
soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou
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remissão (Lei de Execução Penal, art. 111).
No caso dos autos, a pena dos acusados certamente passará – e muito

– os 8 (oito) anos de prisão para cada um deles, de maneira que deverá ser
fixado como regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o
regime fechado.

Entretanto, além da quantidade da pena que vier a ser aplicada, devem
ser levadas em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP no
momento de fixação do regime inicial  da pena privativa  de liberdade,  nos
termos do art. 33, §3º, do CP. Quanto a esse aspecto, demonstrou-se à exaustão
que as circunstâncias judiciais do art. 59 são extremamente desfavoráveis aos
réus (vide tópico IV supra, ao qual se reporta o signatário), não justificando
em nenhuma hipótese a fixação de um regime mais brando, como o aberto ou o
semiaberto.

Com  efeito,  no  atual  estágio  civilizatório  brasileiro,  não  é  mais
admissível que somente delitos patrimoniais individuais, geralmente praticados
pelas  classes  sociais  menos  afortunadas,  sejam punidos  (de  forma correta)
exemplarmente,  com regime inicial  de cumprimento de pena fechado,  e os
crimes econômicos e contra a administração pública sejam punidos com multas
ou penas ínfimas, num verdadeiro “direito penal do autor endinheirado”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela
aplicação de regime fechado  para o crime de peculato,  tendo em vista as
circunstâncias judiciais desfavoráveis para o condenado, in verbis:

PENAL  - DOSIMETRIA  -  PECULATO  -  REGIME  DE
CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - ART. 59, DO CP -
CIRCUNSTÂNCIAS  DESFAVORÁVEIS  -  PLENA
OBSERVÂNCIA .
- O regime inicial de cumprimento de pena é resultado de uma
operação realizada pelo magistrado, onde se leva em consideração
não  só  a  quantidade  da  pena  estabelecida,  mas,  também,  a
culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  social,  a
personalidade  do  agente,  seus  motivos,  as  circunstâncias  e
conseqüências  do  crime,  além do  comportamento  da  vítima
(previsão do art. 59, CP). Tais circunstâncias, desfavoráveis ao
réu, foram devidamente sobrepesadas na imposição do regime
fechado.
- Ordem denegada.
(STJ  HC  25.223/SP,  Rel.  Ministro  JORGE  SCARTEZZINI,
QUINTA TURMA, julgado em 17/06/2003, DJ 29/09/2003, p. 289)

No mesmo sentido pela aplicação de regime inicial fechado quando as
circunstâncias do art. 59 do CP forem desfavoráveis, ainda que a pena seja
inferior a 8 anos, desta feita diante de crime patrimonial individual, veja-se:

CONSTITUCIONAL.  PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.
HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM  SUBSTITUIÇÃO  A
RECURSO  PRÓPRIO.  ROUBO  TENTADO.  MAUS
ANTECEDENTES."PERÍODO  DEPURADOR".  REGIME
PRISIONAL.  PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. WRIT
QUE OBJETIVA A APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA
CUMPRIMENTO  INICIAL  DA  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.
REGIME  PRISIONAL  FECHADO  ESTABELECIDO  EM
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VIRTUDE  DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (CP, ART. 33, § 3º). HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
[...]
03. Conquanto ao réu, condenado pela prática do crime de roubo
simples (CP, art. 157, caput), tenha sido aplicada pena inferior a
4  (quatro)  anos  de  reclusão,  a  existência  de  circunstâncias
judiciais  desfavoráveis  impede  a  concessão,  desde  logo,  do
regime prisional semiaberto ou aberto para seu cumprimento.
04. Habeas corpus não conhecido.
(STJ  HC  305.518/SP,  Rel.  Ministro  NEWTON  TRISOTTO
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SC),  QUINTA
TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015)

Dessa  maneira,  seja  pelo  somatório  das  penas,  seja  pelas
circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  CP desfavoráveis,  devem  todos  os
acusados cumprirem pena em regime inicial fechado.

Está-se claramente diante de grave omissão, cujo resultado foi a – com a devida
vênia – equivocada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em
vez de os réus serem condenados a cumprirem a pena privativa liberdade  inicialmente em
regime fechado.

Não há falar, ademais, em motivação implícita ou o que quer que seja, eis que a
argumentação  constante  nas  alegações  finais  do  MPF, no  particular,  não  foi  sequer
tangenciada, como se ali não estivesse escrita.

De acordo com o art. 489, §1º, IV, do novo Código de Processo Civil – aplicável
ao processo penal por força do art. 3º do CPP –, não se considera fundamentada a decisão que
não  enfrenta  todos  os  argumentos  aduzidos  no  processo  capazes,  em  tese,  de  infirmar  a
conclusão adotada pelo julgador. Esse é exatamente o caso dos autos, pois as alegações do MPF
foram desconsideradas, sendo certo que, uma vez tendo elas sido devidamente analisadas, outro
seria o desfecho, qual seja, a imposição do regime inicial fechado de cumprimento da pena, no
lugar da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É necessário, portanto, que seja sanada a omissão para, em sendo apreciada a
argumentação  do  MPF,  ser  fixado  o  regime inicial  fechado  para  o  cumprimento  da  pena
privativa de liberdade de todos os condenados, afastando a substituição por penas restritivas de
direitos e multa.

3 – DO PEDIDO RECURSAL

Ante o exposto, requer o Ministério Público Federal o provimento dos embargos
de declaração para que, uma vez sanadas as omissões indicadas:

a) seja  apreciada a argumentação do MPF quanto às circunstâncias judiciais do
art. 59 do CP, majorando substancialmente a pena-base de todos os réus e, consequentemente, a
quantidade de pena ao final imposta;

b) seja fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de
liberdade de todos os condenados, afastando a substituição por penas restritivas de direitos e
multa.

Jequié/BA, 11 de novembro de 2016.
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